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MgSzH tölti ki!Beérkezés időpontja: . .
Beérkezés
módja: MgSzH iktatószám:

KérelemÚj eljárás ❍ Meglévő engedély kiegészítése ❍

AltevékenységElőállítás ❑ Kannatöltés ❑ Palackozás ❑ Kannatöltő vagy palackozó azonosító kód igénylése ❑

80 hl/év80 hl/év alatti előállítás? ❑ 80 hl/év alatti kannatöltés? ❑

ÜzemeltetőÜzemeltető MgSzH
partner azonosítója:

Ügyfél reg. szám (MVH) :

Üzemeltető neve, címe:

Borászati üzemBorászati üzem
regisztrációs száma:
Borászati üzem megnevezése:

Tevékenységi hely azonosítója:

Tevékenységi hely címe: irsz. helység Mozgó palackozó: ❑

közterület neve közterület jellege
(út, utca, tér, stb.)

házszám

helyrajzi szám(ok):

Földrajzi koordináták: . szélesség (fok) . hosszúság (fok) magasság/mélység (méter)

Tevékenységi hely pontosítása:

Levelezési címLevelezési cím: levelezési név

irsz. helység

közterület neve közterület jellege (út, utca, tér, stb.)

házszám emelet/ajtó

postafiók

Borvidék, hegyközségBorvidék kód (BV): Hegyközség kód (HK): Hegyközség tag kód (HK kód):

Borvidék, hegyközség neve:

AdóraktárAdóraktári engedély szám: HU

Szakmai kapcsolattartóSzakmai kapcsolattartó neve:

E-mail: Fax:

Telefonszám:

Kapcsolódó dokumentumok
Dokumentum megnevezése Csatolva? Dokumentum megnevezése Csatolva?

A borászati üzemre már meglévő működési engedélyek másolata ❑ Anyagmozgatási és személyforgalmi terv ❑
Adóraktári engedély másolata ❑ Műszaki technológiai leírás ❑
Méretarányos helyszínrajz ❑ Gyártástechnológia szerinti gépjegyzék ❑
Technológiai folyamatábra ❑ Szennyvíz jogszabály szerinti elhelyezésének igazolása ❑
Technológiai elrendezési rajz ❑ Ívóvíz minőség igazolás ❑
Technológiai elrendezési rajz ❑ ❑
Üzemeltetés használatának jogcímét igazoló irat ❑ ❑
Ivóvíz minőség igazolás ❑ ❑

Üzemeltető megjegyzése

Számlázási cím (jelen eljárásban)Számlázási cím: irsz. helység

közterület neve közterület jellege
(út, utca, tér, stb.)

házszám emelet/ajtó

Üzemeltető (P. H.)Nyilatkozom, hogy az üzem használatára jogosult vagyok.
Dátum: . .

Üzemeltető aláírása:
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